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چکیده
امروزه در سازمانهای آموزشی مشارکت کارکنان در بهبود تصمیمگیریها از اهمیت باالیی
برخوردار است که رهبری و فضای سازمانی اخالقمدار این سازمانها با ایجاد فضای اعتماد
و انصاف میتواند باعث افزایش این مشارکت ،کاهش چشمگیری سکوت سازمانی و بهبود
فضای کاری شود .تحقیقات انجامشده بهمنظور پایش تأثیر سبک رهبری اخالقمدار و فضای
سازمانی اخالقمدار بر کاهش سکوت سازمانی پراکنده بود و نتیجهی جامعی ارائه نمیدهند.
در این از روش فراتحلیل کمی بهمنظور یکپارچهسازی نتایج پژوهشهای صورت گرفته
پیرامون تأثیر سبک رهبری و فضای سازمانی اخالقمدار بر سکوت یا آوای سازمانی در
سازمانهای آموزشی انجام گرفته است .یافتهها این تحقیق حاکی از آن است که در سطح
اطمینان ( )95%بین سبک رهبری و فضای سازمانی اخالقمدار با سکوت سازمانی در
سازمانهای آموزشی رابطهی معکوس و معنیداری وجود داشته است .بهبود و توسعهی سبک
رهبری اخالقمدار و فضای سازمانی اخالقمدار در سازمانهای آموزشی باعث شکست سکوت
سازمانی ،افزایش ارائهی ایده توسط کارکنان و بهبود تصمیمگیریها از طریق مشارکت
کارکنان در این تصمیمات خواهد شد.
کلیدواژهها :سبک رهبری اخالقمدار ،فضای سازمانی اخالقمدار ،سکوت سازمانی،
سازمانهای آموزشی ،فراتحلیل.

 1نویسنده مسئول :استادیار گروه مدیریت وکارآفرینی ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،رایانامه.SadeqiArani@Kashanu.ac.ir :
 2دانشآموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
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مقدمه
سازمانها ،برای انطباق با دنیای متغیر و متحول امروزی ،تالش میکنند با بهرهمندی از
مشارکت فعاالنه کارکنان ،راهبردهایی را برای هدایت و کنترل این تغییرات به کار گرفته و
مسیر رشد و موفقیت خود را با سرعت بیشتری طی میکنند .بر این اساس ،شیوهها و سبکهای
رهبری نوینی برای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای مترقی کنونی ارائه شده است.
(فرهادی و همکاران .)2 ،1394 ،نظریههای رهبری ،از نظریههای کالسیک که انسان را
موجودی اقتصادی قلمداد کرده و پیروان را وابسته به رهبری میدانست ،به سمت نظریههای
روابط و تعامالت انسانی و رهبری اخالقی -که به توسعه و توانمندسازی پیروان ،برای عملکرد
مستقل توجه کرده و آنها را ارزشمند میداند -سوق یافته است .در عصر معاصر ،سازمانها
از کارکنان خود انتظار دارند بیش از گذشته مسئولیتپذیر و نوآور بوده و دربارهی مسائل و
مشکالت سازمانی سخن بگویند .به این منظور الزم است کارکنان ترسی از تسهیم دانش و
اطالعات خود با دیگران نداشته باشند و نظرات خود را در قالب پیشنهادها و انتقادات یا ایدههای
بدیع در اختیار سازمانها قرار دهند .بررسیها نشان داده است که اگرچه سازمانها برای این
منظور مشوقهایی نیز قرار دادهاند؛ اما کارکنان ،با انگیزههای مختلف ،هنوز ترجیح میدهند
ایدههای خود را مطرح نکرده و سکوت اختیار کنند (پیراننژاد و همکاران .)148 ،1396 ،این
رفتار که به سکوت سازمانی شناخته شده است ممکن است به دلیل ترس از عکسالعمل منفی
مدیران سازمان یا به خطر افتادن ادراک مدیران از آنان رخ دهد که میتواند پیامدهای منفی
بسیاری ازجمله کاهش کیفیت تصمیمگیریهای سازمانی ،ناتوانی سازمان در شناسایی و
اصالح اشتباهات به دلیل عدم دریافت بازخورد ،واکنش نامطلوب کارکنان شامل احساس
قدرناشناسی ،ترس ،بدبینی ،عدم تأثیرگذاری و سرخوردگی و درنهایت بیتفاوتی ،کاهش
عملکرد ،نارضایتی ،کاهش مشارکت دانشی ،کاهش عملکرد مالی و از دست دادن مشتریان
در سازمان منجر شود (زارع متین و همکاران98-97 ،1390 ،؛ پیران و همکاران.)158 ،1396 ،
با توجه به این مهم ،وجود سازمانهایی که در فرهنگسازمانی آن به نقش افکار و ایدههای
اعضا اهمیت دهد و اجازهی ابراز عقاید و ایدههای نو را متناسب با پیشرفتهای نوین عصر
اطالعات به کارکنان بدهد ،نیازمند رهبرانی است که پیشرو این فرایند باشند (اردالن و
همکاران )1 ،1394؛ بنابراین ،سبک رهبری ،حیاتیترین عامل در بروز آوای سازمانی است
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(لی و سان .)173 ،2015 ،1زمانی که پیروان میبینند رهبرانشان پذیرای ایدهها و نظرات آنها
هستند تمایل بیشتری به بروز آوای سازمانی دارند .بهبیاندیگر ،اگر کارمندان دریابند که بیان
ایدهها و نظر برای آنها دردسر و مجازاتی به همراه نخواهد داشت ،نظرات خود را بیان میکنند
(والومبوا و همکاران .)955 ،2012 ،2علیرغم اهمیتی که نظام پیشنهادها در سازمانها دارد،
کارکنان در سازمان اغلب به دلیل ترس از انتقام و توبیخ ،جرات بروز عقاید مخالف خود را در
مقابل رهبری سازمان ندارند (اردالن و همکاران .)8 ،1394 ،در این میان ،رهبری و فضای
سازمانی اخالقمدار با ایجاد یک جوّ حمایتی نهتنها موجب کاهش استرس و تعارض در سازمان
میشوند بلکه خودکارآمدی افراد را نیز افزایش میدهند (لوتانس و همکاران .)88 ،2006 ،3در
این شرایط ،مدیران با آگاهی از ظرفیتها و نقاط مثبت و منفی خود و پیروان خود و اعتماد به
آنها ،به مدیریت کارکنان میپردازند و با حمایت از ایدههای آنها مسیر ارتقاء کارکنان و
سازمان را تسهیل میکنند .در پژوهشهای متعددی به بررسی سبک رهبری اخالقمدار و
فضای سازمانی اخالقی بر ایجاد سکوت سازمانی یا بروز آوای سازمانی پرداخته شده است.
بااینوجود ،به دلیل پراکنده بودن پژوهشها و فقدان اعتبار علمی در برخی پژوهشها ،یکدست
نبودن شیوه و رویکرد کارهای پژوهشی ،تعمیم ناپذیری در برخی پژوهشها ،امکان نداشتن
مقایسهی نتایج به دلیل تفاوت در رفتارها ،ابزارهای اندازهگیری ،روشها و موقعیتهای
پژوهشی و همچنین امکان نداشتن قضاوت در مورد کفایت و اعتبار پژوهش به دلیل گزارش
نادرست ،نمیتوان حکم یکسانی در رابطه با فرضیهی تأثیر سبک رهبری اخالقمدار و فضای
سازمانی اخالق مدار بر بروز و ظهور سکوت یا آوای سازمانی صادر کرد؛ لذا پژوهش حاضر با
هدف فراتحلیل پژوهشهای انجامشده در حوزهی تأثیر سبک رهبری اخالقمدار و فضای
سازمانی اخالق مدار بر بروز سکوت یا آوای سازمانی صورت گرفته است که به این منظور،
اندازهی اثر 4هر یک از پژوهشها شناسایی و درنهایت اندازهی اثر کل پژوهشها محاسبه
شده است .بهطورکلی پژوهش حاضر در پی آن است تا از این طریق ضعف سایر پژوهشها
در این حوزه را پوشش داده تا یک نتیجهگیری کلی از تحقیقات صورت گرفته ارائه دهد .درک
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روشن از تأثیر فضای سازمانی و رهبری اخالقمدار بر رفتارهای سکوت و آوای کارکنان در
هر سازمانی میتواند به سازمان برای تحریک آوای سازمانی و شکست سکوت سازمانی کمک
کند و سازمان را از مزایای بیشمار مشارکت افراد در تصمیمگیریهای سازمانی یاری رساند؛
بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سه سؤال پژوهشی زیر انجام گرفته است
 رابطهی بین سبک رهبری اخالقمدار و فضای سازمانی اخالق مدار با بروز سکوت
سازمانی در سازمانهای آموزشی با استفاده از فراتحلیل چیست؟
 اندازهی اثر هر یک از روابط شناساییشده چقدر است؟
 کدامیک از دو سبک رهبری اخالقمدار و فضای سازمانی اخالق مدار تأثیر بیشتری بر
کاهش سکوت سازمانی در سازمانهای آموزشی خواهند داشت؟
مبانی نظری
در این بخش از پژوهش به تعریف متغیرهای موردبررسی شامل سکوت و آوای سازمانی،
رهبری اخالقمدار و فضای سازمانی اخالقمدار پرداخته شده است.
سکوت سازمانی
مفهوم سکوت سازمانی اولین بار در دههی  80میالدی در قالب نظریههای عدالت اداری
و براثر رسواییهای اخالقی و اداری آن دوره مطرح شد (جعفری هرندی و نجفی.)64 ،1396 ،
سکوت سازمانی ،نوعی اقدام آگاهانه است که کارکنان انتخاب میکنند و اطالعات ،باورها،
افکار ،ایدهها و تجربههای مرتبط با کار یا بهبود محیط کاری خود را به اشتراک نگذارند.
سکوت سازمانی پدیدهای جمعی است که در آن ،کارکنان از ارائهی اطالعات ،عقاید و
دغدغههای خود در رابطه با مسائل و مشکالت بالقوهی کاری خودداری میکنند (موریسون و
میلیکن .)708 ،2000 ،1هرچند سکوت سازمانی رفتاری اختیاری و آگاهانه است اما ممکن
است با انگیزههای مختلف صورت گرفته و تفسیرهای متفاوتی داشته باشد .در یک طبقهبندی،
سکوت ممکن است بهصورت سکوت مطیع 2و سکوت خاموش 3بروز پیدا کند .سکوتِ خاموش
یعنی عدم مشارکت عمدی ،امتناع و خودداری از ارائهی ایدهها به دلیل ترس از بازخوردهای
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منفی مدیران و همکاران و بهمنظور حراست از خود است چراکه صحبت کردن در این حالت
اساساً امری ناپسند و نامطبوع است .در مقابل ،سکوت مطیع امتناع و خودداری کارکنان از
ارائهی ایدهها بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی ،تعریف شده است (زهیر و
اردوگان .)2011 ،1در طبقهبندی دیگری انواع سکوت کارکنان را به سکوت تدافعی ،2سکوت
مطیع 3و سکوت نوعدوستانه 4تقسیم کردهاند (داین و همکاران .)2003 ،5سکوت تدافعی
بهصورت انفعالی و با انگیزههای خود حمایتی یا ترس ،سکوت مطیع با هدف کنارهگیرانه و
تسلیم در برابر شرایط و درنهایت ،سکوت نوعدوستانه با هدف دیگرخواهانه تشریکمساعی
توسط کارکنان بروز پیدا میکند (فرهادی و همکاران .)5 ،1394 ،علیرغم این واقعیت که
ازنظر رفتاری ،سکوت در سازمان نقطهی مقابل صحبت کردن و نظر دادن است اما انگیزهها،
اهداف و بسترهای بروز این دو رفتار ممکن است متفاوت باشد (برینزفیلد و همکاران،2009 ،6
 .)9در اسالم ،از یکسو به سکوت و کم سخن گفتن توصیهشده و از سویی دیگر امربهمعروف
و احساس مسئولیت در مقابل خطاهای دیگران سفارش شده است .بر این اساس ،دانستن
موقعیت سخن گفتن یا سکوت از اهمیت باالیی برخوردار است (منطقی و شریفی.)42 ،1397 ،
در مطالعاتِ سازمانی ،ایجاد فضای سکوت در سازمانها میتواند منجر به پدیدهها و رفتارهای
نامطلوب سازمانی شود (رحیمی و مظاهری راد .)170 ،1396 ،اظهارنظر در مورد موضوعات
مهم ،نگرانیها ،فرصتها و امکانات در سازمان میتواند پیامدهای نامطلوب رفتاری کارکنان
را کاهش دهد .افرادی که نتوانند ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را بیان کنند و سکوت پیشه
کنند اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده ،نهایتاً عالقه به کار و تعهد
شغلی آنها کاهش مییابد و این عوامل درنهایت به ترک شغل آنها منجر میشود (اردالن و
همکاران .)6 ،1394 ،سایر پیامدهایی که بهعنوان پیامدهای اصلی سکوت سازمانی شناخته
شده است عبارتاند از :کاهش کیفیت تصمیمهای سازمانی و محدود شدن فرایندهای تغییر
سازمانی (زارع متین و همکاران1390 ،؛ افخمی اردکانی و خلیلی1391 ،؛ ساکی و دیگران،
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1394؛ فرهادی و همکاران1394 ،؛ زهیر و اردوگان 2011 ،و ژو و همکاران .)2015 ،ناتوانی
سازمان در شناسایی و اصالح اشتباهات و خطاها (زارع متین و همکاران ،)1390 ،واکنشهای
نامطلوب کارکنان شامل احساس عدم قدرشناسی ،کاهش اعتمادبهنفس کارکنان ،ناهماهنگی
شناختی و نارضایتی کارکنان ،کاهش شور و اشتیاق کار ،کاهش توسعه حرفهای ،کاهش
وفاداری و تعهد عاطفی کارکنان ،بیتفاوتی کارکنان ،کاهش مشارکت دانشی ،کاهش عملکرد
مالی و از دست دادن مشتریان باشد (زارع متین و همکاران1390 ،؛ پیران و همکاران1396 ،؛
موریسون و میلیکن 2011 ،و سهیتگلو.)2014 ،1
رهبری اخالقمدار
رهبری فرآیند تأثیر اجتماعی است که در آن ،یک نفر اعضای گروه یا سازمانی را برای
دستیابی به اهداف تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین ،وظیفهی اصلی یک رهبر آن است که
سازمان خود را با ارزشها و ایجاد یک هویتسازمانی مشخص و مجزا و تشدید احساس
مشترک و درونی نسبت به اهداف سازمانی برانگیزد (پودولنی و همکاران .)3 ،2005 ،2بررسی
ویژگیهای یک رهبر خوب همواره یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی بوده است .محققان
در تعریف خود از رهبر خوب به شاخصهایی مانند شخصیت ،صداقت ،درستی ،نوعدوستی،
قابلاعتماد بودن و عدالت اشارهکردهاند (دوستار و همکاران .)66 ،1395 ،همچنین ،سبکهای
رهبری متعددی برای تبیین ویژگیهای رهبری ارائه شده است .یکی از ویژگیهای مهمِ
رهبران خوب که همواره موردتوجه بوده است ،رهبری بر مبنای اخالقمداری است .اگرچه در
برخی سبکهای مدیریت مانند سبک رهبری تحولآفرین ،بر ویژگی اخالقمداری رهبر تأکید
شده است اما در سبک رهبری اخالقمدار ،بهطور ویژه ،به توسعهی این خِصلت مثبت در
رهبران پرداخته شده است (هوگ و هارتوگ .)301 ،2008 ،3در پژوهشهای مدیریت ،تعاریف
مختلفی از سبک رهبری اخالقمدار ارائه شده است .رهبری اخالقمدار را مجموعهای از
باورهای پذیرفتهشده و قضاوتهای صحیح میدانند که جایگزین منفعتطلبی شخصی در
رفتار با کارکنان است (راسبولت و همکاران .)602 ،1988 ،4در تعریف دیگری آمده است که
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رهبران اخالقمدار در هدایت پیروان بهصورت اخالقی عمل میکنند؛ اخالق نیز ارزشهای
پذیرفتهشده توسط رهبر تعریف شده است (استارت .)104 ،1991 ،1رهبری اخالقمدار قادر
است اعضای سازمان را به سمت اهداف و مقاصدی هدایت و رهبری کند که به سود سازمان،
اعضای آن ،سهامداران و جامعه باشد (زارعی متین و همکاران .)170 ،1394 ،رهبران
اخالقمدار به کرامت و ارزشهای انسانی کارکنان سازمان ارج نهاده و با آنها بهعنوان وسیله
و ابزاری در راستای نیل به اهداف سازمان رفتار نمیکنند .آنها با نشان دادن عالقهی واقعی
به رفاه ،آسایش و توسعهی کارکنان و دادن فرصت ابراز عقیده ،حِس اعتماد را در کارکنان به
وجود آورده و آنها را در تصمیمگیریهای سازمان مشارکت میدهند (مهاجران و دیوبند،
 1396الف .)75 ،از منظر یادگیری اجتماعی ،رهبری اخالقی شامل ویژگیهایی از قبیل اقدام
بر اساس عدالت یا انصاف ،اجازهی اظهارنظر به پیروان و تشویق رفتارهای اخالقی دانسته
شده و بازنمایی رفتارِ مناسب به لحاظ هنجاری در اعمال شخصی و روابط میان فردی و
ترغیب چنین رفتارهایی در پیروان از طریق ارتباطات دوجانبه ،تشویق و تصمیمگیری تعریف
شده است (براون و همکاران)121 ،2005 ،2؛ بنابراین ،رهبران اخالقمدار از این طریق ،نهتنها
احساس مهم بودن و ارزشمند بودن را به کارکنان القا میکنند؛ بلکه با ایجاد جوّ حمایتی از
کارکنان خود ،زمینه را برای شکست سکوت سازمانی و بروز آوای سازمانی هموار میسازند.
رهبری اخالقمدار در نظریههای رهبری اسالمی مفهومی است که بر مبنای تعریف صحیح
از اخالق شکل پیدا میکند .بر این اساس ،رهبری اخالقمدار فرآیندی است که بر اساس آن
مدیر با نگاهی خیراندیشانه ،خوشبینانه و مثبت بهتمامی ذیحقان ،به شناسایی و رتبهبندی
حقوق تمامی آنان میپردازد و با استفاده از رویکرد ارتباطی قاطعانه ،تمامی وظایف رایج
مدیریت را با رعایت اصلِ حق تقدم تزکیه ،تعلیم و تربیت و شمول بر خویش ،پیش و بیش از
دیگران و بر اساس سند جامع اخالقی به اجرا درمیآورد (زارعی متین و همکاران،1394 ،
 .)172امروزه ،رهبری اخالقی در حال تبدیلشدن به مهمترین ابزاری است که رهبران
میتوانند بهوسیلهی آن بر افراد در سازمان و عملکرد سازمانی آنها تأثیر داشته باشند .ضرورت
توجه سازمانها به رهبری اخالقمدار ازآنجا ناشی میشود که در تحقیقات بهعملآمده،
پیامدهای مثبت رهبری اخالقمدار برای سازمانها ثابت شده است .مقتضای این نوع از رهبری
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توسعهی استانداردهای اخالقی برای اداره رفتارهای کارکنان و نیز اجرای مؤثر استانداردهای
اخالقی در رفتار آنان است تا رهبران از طریق رفتار اخالقی اعتماد و وفاداری پیروانشان را به
دست آورند (ایلماز .)3950 ،2010 ،1رفتارهای رهبران اخالقمدار ،نقشی مهمی در رفتارهای
کارکنان ایفا میکند (والومبوا و همکاران .)204 ،2011 ،رهبران اخالقمدار در سازمان میتوانند
الگوی رفتاری مناسب برای ارتقای نگرشها و رفتارهای مؤثر کارکنان مانند صداقت،
نوعدوستی ،خیرخواهی و انصاف برای کارکنان و پیشگیری از رفتارهای انحرافی و ضد تولید
کارکنان بوده و اعتماد کارکنان را به اهداف سازمان جلب کنند (نصراصفهانی و همکاران،
 .)108-109 ،1392رهبری اخالقمدار بر اساس پنج اصل احترام به دیگران 2خدمت به
دیگران 3عدالت برای دیگران 4صداقت نسبت به دیگران 5ساختن جامعه با دیگران 6تعریف
میشود (دوبرین 2010 ،7و نورثوث .)2013 ،8همچنین ،در توصیف ویژگیهای رهبران
اخالقمدار به هشت ویژگی زیر بهصورت خاص اشاره شده است (میرکمالی و همکاران،1396 ،
8-9؛ مهاجران و دیوبند  1396ب)138 ،
مردممداری :9از شاخصهای این ویژگی ،حمایت ،دلسوزی و احترام به زیردستان و تالش
برای حل نیازهای آنها از طریق ترجیح منافعی جمعی و منافع همکاران بر منافع شخصی
خود است.
10
انصاف  :از شاخصهای رهبری اخالقمدار صداقت ،عدالت و نوعدوستی است .بر این
اساس ،رهبران اخالقمدار انتخابات منصفانه و ضابطهمندی را شکل داده و در مسئولیتهای
سازمانی خود تبعیض روا نداشته و همواره منصفانه رفتار میکند.
تسهیم قدرت :11نظرخواهی از کارکنان و مشارکت دادن آنان در تصمیمگیریها ،از
ویژگیهای دیگر رهبران اخالقی است.
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نگرانی برای پایداری :1رهبران اخالقمدار خود را در قبال ارتقای منافع ذینفعان مسئول
میدانند و نگران آثار رفتار خود بر محیط اطراف ازجمله افراد ،جامعه و محیطزیست هستند.
پرهیز از عصبیت :2رهبران اخالقمدار از رفتارهای تکانشی و تندخویی بهدور بوده و
الگوهایی برای ایجاد و حفظ روابط مثبت با زیردستان هستند.
هدایت اخالقی :3رهبران اخالقمدار استانداردها ،دستورالعملها و کدهای اخالقی که در
سازمان وجود دارد را بهروشنی به زیردستان منتقل کرده و آنها را در تعیین اولویتها و
معضالت اخالقی -که ممکن است تجربه کنند -هدایت میکنند.
وضوح نقش :4رهبران اخالقمدار مسئولیتها ،انتظارات و اهداف عملکردی را روشن
میسازند بهگونهای که زیردستان میدانند از آنها چه انتظاری میرود و عملکردشان چگونه
ارزیابی میشود.
صداقت :5رهبران اخالقمدار افراد قابلاعتماد هستند که همواره به وعدههای خود عمل
کرده و به افرادی پیشبینیپذیر هستند.
فضایِ سازمانیِ اخالقمدار
مفهوم جوّ یا فضای سازمانی اخالقمدار برای اولین بار در سال  1987بهعنوان ادراک
مشترک از چگونگی مدیریت و حل مسائل اخالقی و آنچه ازنظر اخالقی رفتار درست است
تعریف شده است (ینر و همکاران .)725 ،2012 ،6جوّ اخالقمدار سازمانی بهعنوان بخشی از
شخصیت سازمان ،نمایانگر ارزشهای اخالقی آن سازمان است (حسینیان و همکاران،1397 ،
 .)107جوّ اخالقمدار یک سازمان ،مجموعهای مشترک از ادراکات درباره رفتارهای صحیح و
نحوه پردازش موضوعات اخالقی است و فرآیندها ،سیاستها و فعالیتهای سازمانی که پیامد
اخالقی دارند را منعکس میسازد (خنیفر و همکاران .)13-12 ،1391 ،در تعریفی دیگر ،جوّ
اخالقمدار سازمان ،نشاندهندهی ارزشهای اخالقی و انتظارات رفتاری و نشانگر تأثیر
اخالقیات بر تصمیمات اعضای سازمان بوده و به معنی وجود گزینههای اخالقی جهت انتخاب
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و عمل کارکنان است (رحیمنیا و نیکخواه فرخانی .)86 ،1390 ،جوّ اخالقمدار ،ادراک رسمی
و غیررسمی کارکنان از اخالقی بودن (درست یا غلط بودن) فرآیندها ،فعالیتها و سیاستهای
سازمانی است (اونسر و موگ .)718 ،2012 ،1جوّ اخالقمدار ،عبارت است از درک صحیح از
رفتارهای درست در سازمان و هدایت کارکنان سازمان در جهت بهبود فرآیند تصمیمگیری در
سازمان (وانگ و هسیه .)786 ،2013 ،2پژوهشگران معتقدند جوّ و فرهنگسازمانی که به
کارکنان اجازه ابراز عقیده میدهند ازنظر کارکنان مثبت تلقی شده و باعث میشود کارکنان
احساس ارزشمندی و عزتنفس پیداکرده و اعتماد آنها به سازمان افزایش یابد .جوّ اخالقمدار،
با ارائهی استانداردها ،کدها و معیارهای اخالقی رفتاری موردقبول یا غیرقابلقبول در سازمان
را برای کارکنان مشخص کرده و از این طریق کارکنان را از اقدام به رفتارهای غیراخالقی
بازمیدارد و کارکنان را تشویق میکند تا مطابق استاندارهای اخالقی رفتار کنند (قدیری و
همکاران .)75 ،1392 ،جوّ اخالقمدار در سازمان موجب پیامدهایی مانند رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی ،درگیری شغلی ،رفتار شهروندی سازمانی و بهبود عملکرد سازمانی میشود( .نجفی
و همکاران )1389 ،بهبود این فضا در سازمان سبب به وجود آمدن فرصتی در جهت توسعهی
سازمانی شده و تعهد کاری کارکنان و تقویت عملکرد آنان را در پی خواهد داشت .همچنین،
جوّ اخالقمدار سازمان با شاخصهایی مانند صداقت ،شفافیت استانداردها ،مسئولیتها،
انعطافپذیری ،پاداشها و تعهد گروهی ،محیط کار را برای کارکنان به یک محیط نشاطآور
تبدیل کرده و با کاهش بیاعتمادی به سازمان افراد را نسبت به شغل ،راضی و نسبت به
سازمان ،متعهد میسازد .ویکتور و کولن )1998( 3چهار نوع جوّ اخالقی را برای سازمان ترسیم
کردهاند .جوّ مراقبتی که در آن افراد بیشتر به منفعت جمعی تأکید و افراد سعی میکنند به
بهترین وجه خدمات رساندن به ذینفعان سازمان ،خدمترسانی کنند .در جوّ حرفهای کارکنان
خود را مقید به قوانین و استاندارهای حرفهای که توسط مراجع ملی و بینالمللی تعیین شده
است میدانند .جوّ قانونی تعهد افراد به سیاستهای شرکت و قوانین و رویههایی که توسط
سازمان (در سطح محلی) تعیین میشوند .درنهایت ،جوّ ابزاری توجه به نیازها و ترجیح دادن
مالکیت شخصی ،سازمان یا سیستم اجتماعی بزرگتر تعریف میشود که تحت تأثیر منافع
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شخص ،سازمان و یا افزایش اثربخشی برای سازمان است (ویکتور و کولن103- ،1988 ،1
 .)104در تقسیمبندی دیگری جوّ اخالقی سازمان را به سه نوع خودخواهانه ،2دلسوزانه 3و
نظاممند 4تقسیم کردهاند .در فضای خودخواهانه بایدها و نبایدها و توجیههای اخالقی در هنگام
تصمیمگیری ،بر اساس عالیق و منافع سازمان تعیین میشود .در جوّ دلسوزانه هدف ،حمایت
از خواستههای ذینفعان مختلف سازمان و حداکثر سازی سود تمامی آنهاست .در جوّ نظاممند
نیز هنجارهای سازمان از قوانین ساختارمند مستقل از پیامدهای محیطی تبعیت میکنند .در
این جوّ ،در دوراهیهای اخالقی سازمان ،از قوانین و آییننامههای سازمان تبعیت میشود
(شپکر.)41 ،2011 ،5
روششناسی
انباشت دانش به مدد فنّاوری ،بحرانی را به شکل حجم زیاد و پراکندگی بیشازحد انتشارات
علمی در یک موضوع خاص ایجاد کرده است .این در حالی است که هدف از پژوهش علمی
حصول به دانش عینی و نتایج کاربردی از خالل همهی این پژوهشهاست .این بحران موجب
دشواریِ یافتن دانش عینی و کاربردی از میان انبوه اطالعات پژوهشی میشود .هنگامیکه
قابلیت ترکیب دادهها با روشهای آماری وجود داشته باشد ،بعد از مرور نظاممندی ،6میتوان
از فراتحلیل 7کمّی برای ادغام نتایج پژوهشها استفاده کرد؛ لذا ،در پژوهش حاضر از فراتحلیل
کمّی استفاده شده است .فراتحلیل فرآیند ترکیب آماری نتایج پژوهشهای مستقل و جداگانه،
برای رسیدن به نتایج کلی درباره آنچه پیشینه پژوهش نشان میدهد است .فراتحلیل عبارت
است از ترکیب دادهها و نتایج بهدستآمده از یک مرور سیستماتیک با بهرهگیری از روشهای
آماری با هد ف دست یافتن به یک تخمین واحد برای حل مشکل یا سؤال موردنظر (نیازی و
همکاران)52 ،1395 ،؛ بنابراین ،هدف فراتحلیل که بهعنوان روشی معتبر در حوزهی مطالعاتی
عصر نوین شناخته شده است دستیابی بهاندازهی اثر است .شاخص اندازهی اثر بهنوعی ،نسبت
آزمون معنیداری به حجم نمونه هست و از طریق محاسبهی اندازه اثر ،محقق درمییابد که
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متغیرهای مستقل (در اینجا سبک رهبری اخالقمدار و فضای سازمانی اخالقمدار) تا چه
اندازه بر متغیر وابسته (در اینجا سکوت و آوای سازمانی) اثر گذاشته است .در این پژوهش
برای تحلیل اطالعات از شاخص  rکه در آن اندازهی اثرهای بین  0.1تا  0.3کوچک 0.3 ،تا
 0.5متوسط ،باالتر از  0.5بزرگ ،تفسیر میشوند ،استفاده شده است .روش فراتحلیل دارای 5
مرحله بهصورت زیر است
 .1تنظیم سؤال
 .2مرور نظاممند ادبیات
 .3انتخاب تحقیقات واجد شرایط
 .4استخراج دادهها و ارزیابی کیفیت و اعتبار آن
 .5ترکیب ،تعبیر و تفسیر گزارش است( .نیازی و همکاران)56 ،1395 ،
نتایج
پس از تنظیم سؤال پژوهش و در گام مرور نظاممند ،تمامی پژوهشهای معتبر
منتشرشدهی  10سال اخیر مرتبط با رابطهی بین سبک رهبری اخالقی و جوّ یا فضای سازمانی
اخالقی با سکوت سازمانی که در پایگاههای اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ،1پایگاه مجالت
تخصصی نورمگز ،2بانک اطالعات نشریات کشور 3و پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران 4ثبت شده ،استخراج شده است .در ادامه ،از میان مقالههای معتبر علمی پژوهشی مورد
تأیید وزارتها و یا دارای نمایه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 5انتخاب شده است.
همچنین تمامی پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکتری و مقاالت مرتبط با موضوع ،ردیابی
شدند و تنها پژوهشهای دارای ویژگیهای زیر در استخراج اطالعات استفادهشدهاند
-1پژوهشهایی که موضوع بررسی آنها ،بررسی رابطه بین سبکهای رهبری اخالقی و جوّ
سازمانی اخالقی با سکوت سازمانی باشند.
-2پژوهشها بهصورت همبستگی انجامشده ،دارای ضریب همبستگی (اسپیرمن و پیرسون)
بوده و دادههای کافی جهت محاسبه اندازه اثر را دارا باشند.

1

. Sid
. Noormags
3
. Magiran
4
. Irandoc
5
. Isc
2
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-3پژوهشهایی که بهصورت کامل چاپ شده باشند و فایل آنها در دسترس باشد.
-4تحقیقهایی که ازنظر روششناسی ،کمی ،دارای فرضیههای آماری ،روش تحقیق ،روش
نمونهگیری ،ابزار اندازهگیری ،روش ارزیابی پایایی و روایی باشند.
 -5موردمطالعهی آن سازمانهای آموزشی شامل مدارس و مؤسسات آموزش عالی یا
دانشگاهها باشد.
پس از جستجوی انجامشده و حذف موارد تکراری (مواردی که به دو صورت مقاله و
پایاننامه گزارش شده بود)  11سند پژوهشی متناسب با مالکهای فراتحلیل کمی انتخابشده
که  7مورد آن به بررسی تأثیر سبک رهبری اخالقمدار بر سکوت سازمانی (جدول  )1و 4
مورد آن به بررسی تأثیر فضای سازمانی اخالقمدار بر سکوت سازمانی (جدول  )4اختصاص
دارد .در جدول  2خالصه وضعیت آماری پژوهشهای منتخب در حوزهی سبک رهبری
اخالقمدار و سکوت سازمانی بر اساس حجم نمونه ،روش تحقیق ،ابزار جمعآوری دادهها،
مکان پژوهش و حوزهی تحقیقاتی پژوهشگر و در جدول  3ویژگیهای جمعیت شناختی
جامعهی موردپژوهش و نوع پژوهش برای این مطالعات ذکر شده است.
جدول  )1پژوهشهای منتخب حوزه سبک رهبری اخالقمدار و سکوت سازمانی
کد

عنوان مقاله
الگوی علی ارتباط سبک رهبری اخالقی ،عدالت سازمانی ادراکشده و سکوت سازمانی
در میان کارکنان دانشگاه ارومیه
بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر رفتار سکوت و آوای کارکنان و عملکرد آنها
بررسی رابطه میان رهبری اخالقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی سرمایه
روانشناختی در میان مدیران مدارس
نقش میانجی عدالت سازمانی در تبیین ارتباط بین سبک رهبری اخالقی مدیران
دانشگاهی بر سکوت سازمانی کارکنان

5

اثر ساختاری رهبری اخالقی بر رفتار سکوت سازمانی با نقش واسطهای جوّ سکوت

1
2
3
4

6
7

بررسی نقش رهبری اخالقی در پیشبینی رفتار شغلی و شکستن سکوت سازمانی
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
بررسی نقش سبک رهبری اخالقی در تبیین سکوت سازمانی و خالقیت کارکنان با
آزمون نقش میانجی عدالت سازمانی ادراکشده در میان کارکنان دانشگاه ارومیه

نویسنده (سال)
مهاجران و دیوبند ()1396
دوستار و همکاران ()1395
قدم پور و همکاران ()1396
میرکمالی و همکاران
()1396
علیجانی و طالعپسند
()1395
خالقخواه و همکاران
()1396
دیوبند ()1395
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جدول  )2خالصهی وضعیت آماری پژوهشهای منتخب سبک رهبری اخالقمدار و سکوت سازمانی
حجم جامعه
600
772
364
1419
650
295
600

کد
1
2
3
4
5
6
7

حجم نمونه
235
257
187
302
171
176
235

روش تحقیق
کمّی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی

ابزار جمعآوری داده
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه

مکان پژوهش
ارومیه
گیالن
خرمآباد
تهران
مشهد
اردبیل
ارومیه

جدول  )3خالصهی وضعیت جامعهی آماری و نوع پژوهش پژوهشهای منتخب سبک رهبری
اخالقمدار و سکوت سازمانی
جنسیت جامعه

فراوانی/درصد

فقط مرد
فقط زن
زن و مرد

0
0
7

0
0
100

مجموع

7

100

جامعه

فراوانی/درصد

آماری
دانشگاه
مدارس

5
2

62.5
25

مجموع

8

100

نوع پژوهش

فراوانی/درصد

مقاله
پایاننامه

6
1

86
14

مجموع

7

100

در جدول  4پژوهشهای منتخب در حوزهی فضای سازمانی اخالقمدار و سکوت سازمانی
آورده شده است.
جدول  )4پژوهشهای منتخب حوزهی فضای سازمانی اخالقمدار و سکوت سازمانی
کد

عنوان مقاله

1

رابطه جوّ اخالقی با سکوت سازمانی اعضای هیئتعلمی

2

تحلیل رابطه جوّ اخالقی سازمان ،هویتسازمانی و سکوت سازمانی

3
4

نقش میانجی جوّ اخالقی سازمان در رابطه بین عدالت سازمانی با سکوت و بیتفاوتی
سازمانی معلمان
نقش میانجی جوّ اخالق سازمانی در رابطهی عدالت سازمانی با سکوت سازمانی و
بیتفاوتی سازمانی در میان معلمان شهرستان آذرشهر

نویسنده (سال)
آزادمهر و ناستیزایی
()1395
قالوندی و مرادی
()1394
حیسنییان و همکاران
()1397
حسینیان ()1395
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در جدول  5خالصهی وضعیت آماری پژوهشهای منتخب در حوزهی فضای سازمانی
اخالقمدار و سکوت سازمانی بر اساس حجم نمونه ،روش تحقیق ،ابزار جمعآوری دادهها،
مکان پژوهش و حوزهی تحقیقاتی و در جدول  6ویژگیهای جمعیت شناختی جامعهی
موردپژوهش و نوع پژوهش برای این مطالعات ذکر شده است.
جدول  )5خالصه وضعیت آماری پژوهشهای منتخب فضای سازمانی اخالقمدار و سکوت سازمانی
کد

حجم جامعه

حجم نمونه

روش تحقیق

ابزار جمعآوری داده

1

-

183

کمی

پرسشنامه

2
3
4

480
480
480

220
220
204

کمی
کمی
کمی

پرسشنامه
پرسشنامه
پرسشنامه

مکان پژوهش
سیستان و
بلوچستان
ارومیه
آذرشهر
آذرشهر

جدول  )6خالصهی وضعیت جامعهی آماری و نوع پژوهش پژوهشهای منتخب فضای سازمانی
اخالقمدار و سکوت سازمانی
جنسیت
جامعه
فقط مرد
فقط زن
زن و مرد
مجموع

فراوانی/درصد
0
0
100

0
0
4
4

100

جامعه

فراوانی/درصد

آماری
دانشگاه

2

50

مدارس

2

50

مجموع

4

100

نوع

فراوانی/درصد

پژوهش
مقاله
پایاننامه

3
1

75
25

مجموع

4

100

پس از یافتههای توصیفی این تحقیق و بهمنظور پاسخ به سؤاالت پژوهشی ،اندازهی اثر
رابطهی رهبری اخالقمدار و سکوت سازمانی (جدول  )7و اندازهی اثر رابطهی فضای سازمانی
اخالقمدار و سکوت سازمانی (جدول  )8در ادامه آورده شده است.
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جدول  )7اندازهی اثر رابطه سبک رهبری اخالقمدار و سکوت سازمانی
نویسنده (سال)

ضرایب

دیوبند ()1395

* ()0.290

خالق خواه و همکاران ()1396

*

علیجانی و طالعپسند ()1395
میرکمالی و همکاران ()1396
قدمپور و همکاران ()1396
دوستار و همکاران ()1395
مهاجران و دیوبند ()1396

*

نوع اثر

اندازه
اثر

P
Value

فرض ناهمگونی
شدت اثر

آزمون
() Q

P
Value

()0.519

()0.218
* ()0.560
* ()0.390
* ()0.492
* ()0.410

تصادفی

**

0.427

0.000

متوسط به باال

29.351

0.000

* :تمامی ضرایب استخراجشده برای بررسی رابطهی فضای سازمانی اخالق مدار و سکوت سازمانی منفی بوده است که برای
واردکردن به نرمافزار بهصورت مثبت لحاظ شده است.
** :با توجه به معکوس بودن رابطهی فضای سازمانی اخالقمدار و سکوت سازمانی ،جهت اثرگذاری نهایی نیز معکوس خواهد
بود.

نتایج حاصل از جدول  7نشان میدهد که متغیر سبک رهبری اخالقمدار در سطح 000

 P-Value = 0/دارای تأثیر معناداری بر سکوت سازمانی بوده و توانسته  0.447درصد از تغییرات
سکوت سازمانی را تبیین نماید.
جدول  )8اندازهی اثر رابطه فضای سازمانی اخالقمدار و سکوت سازمانی
نویسنده (سال)

ضرایب

آزادمهر و ناستیزایی ()1395

* ()0.322

قالوندی و مرادی ()1394

* ()0.180

حسینییان و همکاران ()1397
حسینیان ()1395

*

()0.800

نوع اثر

تصادفی

اندازه اثر

**0.522

P
Value

0.000

شدت
اثر

زیاد

فرض ناهمگونی
آزمون
()Q

178.594

* ()0.800

* :تمامی ضرایب استخراجشده برای بررسی رابطهی سبک رهبری اخالقمدار و سکوت سازمانی منفی بوده است که برای
واردکردن به نرمافزار بهصورت مثبت لحاظ شده است.
** :با توجه به معکوس بودن رابطهی سبک رهبری اخالقمدار و سکوت سازمانی ،جهت اثرگذاری نهایی نیز معکوس خواهد
بود.

P
Value

0.000
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نتایج حاصل از جدول  8نشان میدهد که متغیر فضای سازمانی اخالقمدار در سطح 000
 P-Value = 0/دارای تأثیر معناداری بر سکوت سازمانی بوده و توانسته  0.522درصد از
تغییرات سکوت سازمانی را تبیین نماید.
سوگیری (تورش) انتشار :1یکی از مفروضات اصلی فراتحلیل ،مفروضه خطای انتشار
است که ناشی از انتشار پژوهشهای چاپشده و عدم انتشار پژوهشهای چاپنشده و انواع
خطاها است .ازجمله مشکالتی که موجب مخدوش شدن اعتبار نتایج فراتحلیل میشود
دسترسی نداشتن محقق به تمام مطالعاتی است که در فاصلهی زمانی خاص در موضوع
موردبررسی انجامشدهاند (نیازی و همکاران .)295،1395 ،زمانی که سوگیری انتشار وجود
دارد ،نتایج نهایی فراتحلیل تحت اثر قرارگرفته و برآوردهای نهایی حاصل از آن دارای تورش
و خطا خواهد بود .معمولترین و سادهترین روش شناسایی تورش انتشار ،استفاده از یک نمودار
پراکندگی دوبعدی به نام نمودار فانل یا قیفی 2است که در آن اثر مداخله برآورد شده از هر
مطالعه در مقابل اندازهی نمونه آن مطالعه رسم میشود .اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد،
انتظار این است که نمودار متقارن باشد و مقدار پراکندگی حول اندازه اثر مداخله با افزایش
اندازه نمونه کاهش یابد (قربانی زاده و همکاران .)22 ،1393 ،نمودار قیفی سوگیری (تورش)
انتشار منابع مربوط به بررسی رابطهی سبک رهبری اخالقمدار و فضای سازمانی اخالقمدار
با سکوت سازمانی به ترتیب در نمودارهای  1و  2آمده است.

Publication Bias
Funnel Chart

1
2

441

فراتحلیل پژوهشهای رابطهی بین سبک رهبری و فضای سازمانی اخالقمدار با سکوت سازمانی در
سازمانهای آموزشی

نمودار  )1نمودار قیفی سوگیری (تورش) انتشار منابع مربوط به بررسی رابطهی سبک رهبری اخالقمدار
و سکوت سازمانی

نمودار  )2نمودار قیفی سوگیری (تورش) انتشار منابع مربوط به بررسی رابطهی فضای سازمانی
اخالقمدار و سکوت سازمانی

در نمودار قیفی پژوهش حاضر (نمودار  1و  ،)2مطالعات دارای خطای استاندارد نسبتاً پایینی
هستند و در قسمت باالی قیف جمع شدهاند که نشاندهندهی سوگیری انتشار پایین است،
همچنین تجمع برخی مطالعات خارج از نمودار نیز نشاندهندهی خطای استاندارد است که از
میزان کم بودن خطا ،میکاهد (زیرا هر فراتحلیلی به دالیل روشی دارای حداقلی از خطای
تورش است) که بیانگر عدم دسترسی به برخی از تحقیقها و نتایج آنها و یا انتشار نیافتن
بعضی از پژوهشها است.
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نتیجهگیری
نتایج حاصل از فراتحلیل حاکی از آن است که اندازهی اثر رابطهی سبک رهبری اخالق
مدار و سکوت سازمانی  0/427و اندازهی اثر رابطهی فضای سازمانی اخالقمدار و سکوت
سازمانی  0/522است .بهعبارتدیگر ،فراتحلیل پژوهشهای انجامشده در حوزهی سبک
رهبری اخالقمدار و فضای سازمانی اخالقمدار با سکوت سازمانی در سازمانهای آموزشی
نشان میدهد که بهبود جوّ سازمانی اخالقمدار و سبک رهبری اخالقمدار باعث افزایش آوای
سازمانی و کاهش سکوت سازمانی میشود .از سوی دیگر ،نتایج حاکی از آن است که تأثیر
فضای سازمانی اخالقمدار بر کاهش سکوت سازمانی از اثر رهبری اخالقمدار بیشتر است.
بهعبارتدیگر ،اگرچه سبک رهبری اخالقمدار تأثیر ویژهای بر کاهش سکوت سازمانی دارد؛
اما فضای سازمانی مطلوب بهعنوان بافت و زمینهی سازمان ،نقش پررنگتری در تبیین این
موضوع دارد .گویا ،تالشهای یک جز از سازمان یعنی مدیر یا رهبر ،در بافت فرهنگی سازمان
که متشکل از سختافزارها و نرمافزارهای متعدد شامل کارکنان ،رهبران ،تعامالت،
دستورالعملها و  ...است ،محقق میشود .هنگامیکه افراد سازمان به خیرخواهی و انصاف
رهبران سازمان اعتماد داشته باشند و جوّ سازمانی را جوّی شفاف ،سالم و اخالقمدار تصور
کنند ،دیگر به دلیل ترس نظرهای خود را پنهان نمیکنند و یا از بیان اشتباهات شخصی خود
و دیگران امتناع نمیورزند .وجود فضای سازمانی اخالقمدار و سبک رهبری اخالقمدار در
سازمان موجب نظرخواهی از کارکنان و مشارکت آنان در تصمیمگیری خواهد شد که در این
وضعیت توانمندیهای کارکنان رشد یافته و موجب تقویت باور مدیران مبنی بر اینکه کارکنان
صالحیت بررسی مسائل و مشکالت سازمان و ارائهی پیشنهاد را دارند ،خواهد شد .این امر
بهنوبهی خود ،منجر به افزایش سرمایهگذاری مدیریت سازمان در جهت افزایش توانمندیهای
کارکنان خواهد شد؛ و بهتبع آن ،فضای اخالقمدار در سازمان توسعه خواهد یافت .همچنین،
هراندازه رهبر بهعنوان رهبر اخالقمدار در میان کارکنان شناخته شود ،کارکنان به ارائه نظرها
و پیشنهادهای مفید و خالقانه با هدف نفع رسانی به سازمان اقدام میکنند .این رابطهی
مستقیم بین فضای سازمانی و رهبری اخالقمدار با آوای سازمانی ،باعث تشدید افزایش
عملکرد کارکنان میشود .در تبیین معنیدار بودن رابطهی بین سبک رهبری اخالقمدار و
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سکوت سازمانی نیز میتوان از اثر پیگمالیون 1یادکرد .بر طبق این اثر ،کارکنان نسبت به سطح
انتظارات مدیران خود واکنشهای مستقیم نشان میدهند؛ بنابراین ،اگر مدیر افراد را ابزارهای
برای منافع شخصی خود نداند و آنها را توانمند و خلّاق تصور کنند آنها نیز به با ارائهی
ایدههای جدید و خالقانه به این تصور مدیر قدرت میدهند .همچنین اگر رهبران اخالقی با
کارکنان خود با انصاف ،عدالت و صداقت برخورد نمایند کارکنان نیز تالش خواهند کرد تا
نسبت به مشکالت و آسیبهای سازمان بیتفاوت نبوده و نسبت به سازمان متعهد باشند.
مدیری که هنگام مطرحشدن پیشنهادهای سازندهی کارکنان ،بازخوردهای مثبت بیشتری به
آنان ارائه دهند این امر بهنوبهی خود منجر به افزایش پیشنهادها از طرف کارکنان میشود .با
توجه به تأثیر فضای سازمانی و سبک رهبری اخالقمدار بر کاهش سکوت سازمانی و با عنایت
به منافعی که این کاهش سکوت برای سازمان و فرد دارد ،پیشنهادهای زیر در راستای بهبود
فضای اخالقی سازمان به رهبران و مدیران سازمانها پیشنهاد میشود
 مدیران و رهبران سازمان با کارکنان خود با احترام دلسوزی برخورد کرده و تالش
مشهودی برای رفع نیازهای شخصی کارکنان خود انجام دهند.
 رهبران و مدیران سعی کنند در فعالیتها و مسئولیتهای سازمانی خود تبعیض روا
نداشته و همواره عادالنه رفتار کنند.
 رهبران و مدیران از کارکنان نظرخواهی کرده و آنان در تصمیمگیریها و مشارکت
دهند.
 رهبران و مدیران در فراینده و وظایف مدیریتی خود به منافع تمامی ذینفعان و ذیحقان
سازمان ازجمله جامعه و محیطزیست توجه داشته باشند.
 رهبران و مدیران از رفتارهای تکانشی و تندخویی به دور بوده و الگوهای برای ایجاد و
حفظ روابط مثبت با زیردستان باشند.
 رهبران و مدیران ،استانداردها ،دستورالعملها و کدهای اخالقی را بر اساس ارزشهای
تمامی ذینفعان و ذیحقان تدوین کرده و آنها را بهروشنی به زیردستان منتقل کنند و زیردستان
را در تعیین اولویتها و معضالت اخالقی احتمالی هدایت کنند.

Pygmalion Effect
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 رهبران و مدیران مسئولیتها ،انتظارات و اهداف عملکردی را روشن سازند ،بهگونهای
که زیردستان بدانند از آنها چه انتظاری میرود و عملکردشان چگونه ارزیابی میشود.
 رهبران و مدیران سعی کنند با خوشقولی و پیشبینیپذیری ،فضای اعتماد در سازمان
را فراهم نمایند.
در پایان ،با توجه به پیشآهنگ بودن مدیران و رهبران در تحوالت سازمانی و تأثیر ویژهی
آنها بر مأموریتها و عملکردهای سازمان ،برای کارکنان خود الگوهای مناسب رفتاری باشند
که تسرّیِ این کنشها در سازمان ،به بهبود فضای سازمانی اخالقمدار منجر شده که «الناس
على دین ملوکهم».
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